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اختارت رواٌة اسد البصرة للقاص والروائً العراقً ضٌاء الجبٌلً  ثٌمة التنوع 
لمدٌنة الساحلٌة ) البصرة ( التً ٌشهد نسٌجها الهووي القائم على التعدد الدٌنً فً هذه ا

االجتماعً ثراًء ٌقوم على التعاٌش بٌن أدٌان ومذاهب وأعراق مختلفة، ركزت هذه الرواٌة 
على األدٌان الثالثة ) اإلسالم ، والمسٌحٌة ) األرمنٌة ( والٌهودٌة ( والشخصٌة الرئٌسة 

هودي فٌما تبنته عائلة مسلمة وقامت فً الرواٌة هو نتاج زواج امه االرمنٌة وابٌه الٌ
 . بتربٌته

اعتمدت هذه الرواٌة بطرٌقة واضحة على ثالث نساء هن العمة الٌهودٌة والخالة األرمنٌة 

واألم بالتبنً المسلمة، تحدث الكاتب عبر مجموعة تقنٌات عن تارٌخ التنوع الهووي فً 

ره بالنسبة لألشخاص داخل البصرة  عبر تشكل النسوة داخل النص الروائً وطرٌقة تصو

 كل انتماء دٌنً وثقافً.
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Modalities for presenting the feminist character in the novel, 

“Asad Al-Basrah”, by Dhiaa Jubeily 

 

Assist. Prof. Dr. Ishraq Sami Abdul Nabi 

  University of Basrah / Centre of Basrah&Arab Gulf Studies 

     Abstract:                                                                       

 

The novel “Asad Al-Basrah”, by Diaa Al-Jubaili, the Iraqi 

novelist. The novelist chose the theme of the diversity of the 

identity based on religious pluralism in this coastal city (Basrah), 

the social fabric of which reflects richness based on the 

coexistence of different religions sects and races. The novel 

focuses on three religions: Islam, Christianity (Armenian), and 

Judaism. The main character in the novel is the product of the 

marriage of his Armenian mother and his Jewish father, while a 

Muslim family adopted and the son. This narration overtly relies 

on three women who are the Jewish aunt, the Armenian aunt, and 

the adopting Muslim mother. The author clarified, through a 

group of techniques, the history of the diversity in Basrah through 

the formation of women within the narrative text and the way she 

has been portrayed for people within each religious and cultural 

affiliation. 
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 -املقذمت:
لعرالً ضٌاء الجبٌلً  ثٌمة التنوع الهووي اختارت رواٌة اسد البصرة للماص والروائً ا
( التً ٌشهد نسٌجها االجتماعً ثراًء البصرةالمائم على التعدد الدٌنً فً هذه المدٌنة الساحلٌة )

ٌموم على التعاٌش بٌن أدٌان ومذاهب وأعراق مختلفة، ركزت هذه الرواٌة على األدٌان الثالثة 
دٌة ( والشخصٌة الرئٌسة فً الرواٌة هو نتاج زواج ) اإلسالم ، والمسٌحٌة )األرمنٌة( والٌهو

 امه االرمنٌة وابٌه الٌهودي فٌما تبنته عائلة مسلمة ولامت بتربٌته .
اعتمدت هذه الرواٌة بطرٌمة واضحة على ثالث نساء هن العمة الٌهودٌة والخالة األرمنٌة 

التنوع الهووي فً واألم بالتبنً المسلمة، تحدث الكاتب عبر مجموعة تمنٌات عن تارٌخ 
تشكل النسوة داخل النص الروائً وطرٌمة تصوره بالنسبة لألشخاص داخل كل عبر   البصرة

انتماء دٌنً وثمافً، إذن كانت المهمة مزدوجة فعبر الشخصٌات كان البد من طرح معالم 
التشابة واالختالف بٌن كل هوٌة من الهوٌات الثالث ، ادخل هذا الموضوع النص فً فخ 

نمٌط أو استعمال )الشخصٌة الجاهزة( عبر مجموعة من االفكار الجمعٌة عن صفات كل الت
مذهب واستثمارها فً بناء تصور عن طرائك العٌش والتعاٌش فً البصرة، ولد ٌمود ذلن إلى 
مسالة التعامل مع الشخصٌة بوصفها عالمة خالٌة من الداللة والمالمح التً من المفترض أن 

بر تجربتها الخاصة بناء على االحداث والعاللات داخلها مع االعتماد تمترحها الرواٌة ع
والتناص مع الوالع، وإنما استعمال أنماط جاهزة عبر توصٌفات ثابتة ومتكررة ال تصنعها 
الرواٌة وال تمٌزها عبر فرادة سردها وانما تنسجم بطرٌمة او بؤخرى مع عمل جمعً ٌتملن 

خصٌات االنسانٌة عبر انتماءاتهم الدٌنٌة وبوجه اخر تراثا خاصا فً تصنٌف وتشكٌل الش
  .الثمافٌة

 وصف الرواٌة 
تبدا الرواٌة بحوار الشخصٌة الرئٌسة مع كاتب عالمً شهٌر ) مارٌو فارغاس ٌوسا ( 
ٌطلب منه ان ٌكتب لصته التً تشكل لماء لهوٌات مختلفة فً البصرة عبر زواج ابٌه الٌهودي 

منصلٌة البرٌطانٌة فً البصرة من امه المسٌحٌة االرمنٌة التً كانت الذي كان ٌعمل مترجما بال
تعمل طباخة ولد تم الزواج فً الخمسٌنٌات التً شهدت فٌما بعد حمبة سٌاسٌة لاسٌة سجن 
خاللها االب الذي اتهم بانه شٌوعً فٌما توفٌت االم وهً تلده فً المعتمل ، عائلة حنان 

علٌه اسم امل ، ولد تبنته النها لم ترزق باألطفال اال ان المسلمة التً تبنت الطفل واطلمت 
المدر ٌشاء ان ترزق هذه العائلة بمولودة )فتاة(  بعد سنوات خمس من التبنً، تمر حٌاة أمل 
بتعمٌدات عامة اثناء الحكم البعثً الصارم للعراق تعرض خاللها الرواٌة معاناة المرأة من 

ٌٌر تطرح فكرة عودة امل الى اصوله فتوحً له الخالة خالل مجموعة من النسوة ..بعد التغ
بإمكانٌة سفره عبر الكنٌسة االرمنٌة فٌما تصر العمة الٌهودٌة على ضرورة سفره اعتمادا على 
منظمات ٌهودٌة خاصة عادت الى العراق للبحث عن الٌهود البالٌن فً العراق خالل تلن 

 عراق .الفترة ...وفً النهاٌة ٌمرر امل البماء فً ال
تموم االعمال السردٌة فً العادة على عناصر اساسٌة ربما تتفاوت اهمٌتها وممدارها من 
عمل سردي ألخر، وهً المكان والزمان والشخصٌة التً تستند الى تمنٌات فً السرد كؤن 
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ٌكون سردا ذاتٌا لراٍو حاضر او سردا موضوعٌا لراٍو علٌم أو سردا متعدد االصوات ٌتنمل 
نعة من ضمٌر سردي الى اخر،  لكن الجامع المشترن فً هذا كله هو وجود بسالسة مم

 الشخصٌة بوصفها احدى المرتكزات االساسٌة ألي نص سردي  " فالشخصٌة كائن
 حركً ٌنهض فً العمل السردي بوظٌفة الشخص دون أن ٌكون الشخص نفسه . حٌنئذ

 .ي هو جمع شخصتجمع الشخصٌة جمعا لٌاسٌا على شخصٌات ، ال على شخوص الذ
 وٌختلف الشخص عن الشخصٌة فً كون األول اإلنسان فً الوالع أو التارٌخ ، خالفا

 1للصورة التً تمثلها الشخصٌة فً األعمال السردٌة "
لد ال تكون بالضرورة شخصا من الممكن ان تكون ممثال او فواعل كما فً بعض االعمال  

كز على الوظٌفة التً تإدٌها الشخصٌة .كل ذلن التً ال تدخل فً التفاصٌل الشكلٌة وانما تر
ٌحتاج الى وسٌلة تمنٌة تمدم للمارئ ما ٌخطط النص السردي إلٌصاله وتمرٌره الى المتلمً، 
ولذا ٌختلف الكتاب فً تلن الوسائل كما تتفاوت لدرتهم على تطوٌع اللغة او رسم الخطاطة 

لتملٌدٌة كانت تعتنً) بالبطل ( فً الممنعة لحركة الشخصٌة داخل النص .والن الرواٌات ا
الرواٌة عناٌة كبرى تتمثل فً تخصٌص مساحة كافٌة من النص لوصف مالمحها وسحنتها 

 2ولامتها وصورتها ومالبسها وسنها واهوائها وهواجسها وامالها واالمها وسعادتها وشمائها "
المباشر الذي  ٌتم عرض الشخصٌة الروائٌة فً الرواٌة اعتمادا على طرٌمٌن االول هو

 ٌتمثل بالسرد الذي ٌموم به السارد واصفا الشخصٌة من الخارج والداخل ومتحدثا عنها بالنٌابة
 اما الثانً فهو الطرٌك غٌر المباشر الذي ٌظهر عبر الحوار والسلون

وهنان عدم اتفاق بٌن الكتاب على تحدٌد واضح لطرائك تمدٌم الشخصٌة ، وتنوع ٌرتبط 
الروائٌة " النها تخضع لمنطك التحول االبداعً من فترة اخرى وترتبط  باسالٌب الكتابة

لكن بشكل عام هنان نوعان من العرض وهما كما اشرنا  3باختٌارات الكتاب الفنٌة الجمالٌة "
  اعاله ، طرٌمة العرض التً تعتمد على الوصف الخارجً وٌمكن ان تمسم على :

  الوصف
  السرد

تعتمد على كالم وسلون الشخصٌة وٌمن ان ٌمسم الى الطرٌمة الثانٌة هً التً   
كالم الشخصٌة عن نفسها.1   

 الحوار
  المنلوج الداخلً

كالم الشخصٌة عن سواها.2   
 السلون.3

 منهج البحث 
ٌعتد هذا البحث على نوعٌن من المناهج البحثٌة االول هو المنهج البنٌوي عبر مماربة 

لنص بٌن الوصف والحوار ، والمنهج الثانً الشخصٌات ومماربة طرٌمة حضورها فً ا
الثمافً الذي ٌربط بٌن تلن االلٌات السردٌة داخل العمل الروائً مع السٌاق العام التارٌخً 

 والفكري وفهم منطك الرواٌة عبر المشتركات الفكرٌة التً تنالشها او توظفها .
 

 المبحث االول 
 شخصٌات نسوٌة حاضرة الصوت وممٌدة الفعل 
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حث االول ..العمة الٌهودٌة : تفتح الرواٌة بمشهد ٌموم على حوار صادم ..الصدمة فٌه المب
لائمة على اختٌار لهجة غرٌبة بعض الشًء ٌظنها المارئ الول وهلة لهجة تشٌر الى الموصل 

) اعنً المارئ العرالً على وجه التحدٌد ( ثم ماٌلبث النص ٌكشف عن هوٌة المتكلمة 
لنا تممص شخصٌة من الماضً ) سواء أكاتبا كانت ام شخصٌة ادبٌة ( من  الٌهودٌة ،" الٌمكن

دون ان تتخلل هذا التممص رواسب من وجودنا المتعٌن المتحٌز داخل تملٌد بعٌنه.وهذا امر 
هنا ٌكمن مؤزق الرواٌة فً الكتابة عن شخصٌات تمثل  3محتوم واٌجابً بحسب غادمٌر" 

المهن )هووٌة ( دٌانات اخرى تصورات عن االخر  شرٌحة معٌنة )اجتماعٌة (مثل اصحاب
)االجنبً او من بلد اخر ( فمد ٌتبنى الخطاب السردي ماهو شائع ومعرف وٌعتمد على فً 
تؤسٌس شخصٌة روائٌة كان االجدى لو انها حملت مٌزاتها الخاصة من داخل سٌاق النص 

شخصٌة لد ظهرت الى الوجود الروائً ولٌس من العمل الجمعً ، ولما كانت " طرائك تمدٌم ال
عن طرٌك العناٌة النمدٌة بوجهة النظر التً هً دراسة مصدر السرد ،سواء اكان الراوي ام 

الشخصٌة ام غٌرهما ، وعندما ُحددت هذه العناٌة بالشخصٌة دون سواها ،ظهر تمدٌم 
فان حضور الشخصٌات النسوٌة بموة الصوت وانكسار  4الشخصٌة مرتكزا على مصدره "

 رته الحانقة بعٌنً المراة العجوزاصطدمت نظ ”: 1 ضعف الفعل ٌمكن ان ٌتابع من خالل االتًو
 دٌجون لكن سالها وكؤنه ٌسخر 

 اي ماعندي شن اجابت هٌال 
 مٌخالف لال موشً انتظرٌهم 

 وانت دتسافر معاي صاحت به هٌال غاح تمشً اموراتنا وكل شً ٌمعد بمكانو 
و اٌضا بصوت حاول االٌعلو حتى الٌبدو كانه ٌنهرها ما اغوح على اي مكان صاح ه

:غوحٌانت انا اغوح على مارٌو انا اش اغوح اسوي هونٌن عاد موشً الى غرفته واغلك 
 الباب بعنف ،ثم اتكا علٌه صاما اذنٌه بٌدٌه كً الٌسمع عمته وهً تولول بغضب 

 5" وي غمادا مندال ماتبما هونً تال وٌاي لتغٌد تمعد هونً ٌذٌحون 
كما ٌتضح من االلتباس اعاله فان الشخصٌة هنا تُمدم بطرٌمة غٌر مباشرة عبر 
الحوار،وعلى الرغم من غرابة اللهجة وربما تكون غٌر واضحة او مفهومة اال أنها مثلت 
الوسٌلة التً لجا لها الرواي لشرح بعض صفات الشخصٌة " وذلن بؤن ٌجعل لها ماضٌاً 

ائلة، إضافة الى الصفات الجسمٌة والمعنوٌة التً تسمح للمارئ وحاضراً وعادات وتمالٌد وع
 . 6ان ٌكون فكرة اولٌة حولها كؤن تكون ذات جمال او خجل او شجاعة او فمر " 

ٌشٌر الحوار الذي نمله الرواي باللهجة الٌهودٌة التً تمترب كثٌرا من لهجة اهل الموصل 
ة بالرحٌل النه ان بمً هنا سوف ٌذبح ، اي الى ان العمة تطالب الشخصٌة الرئٌسة فً الرواٌ

حٌث الفوضى  2003ان االللٌة المختلفة هنا فً العراق لم تعد تشعر باألمان خاصة بعد 
وانشار السالح وظهور التطرف الدٌنً والطائفً .تدور المحادثات بٌن العمة الٌهودٌة وابن 

ل بوصفه ابن ٌهودي عرالً اخٌها الذي اختلطت فٌه كل االدٌان على الهجرة الى اسرائٌ
 فتمول:

 "انت مخبل ابن اخوي سمعتون البارحة وانت تحكً مع نفسن وتمول اشٌاء تافهة 
 ما كنت احكً نفسً ،كنت احكً مع مارٌو 

"آه مارٌو ...ضربت العجوز بٌدها على الطاولة التً ارتجت ،فكاد لدح الشاي ان ٌنكفىء 
تهلوس عزٌزي ومارٌو هذا وٌحد من اعراض خبالن امامها ؟؟مارٌو ..مارٌو ..مارٌو انت  م

 عزٌزي ،عتفهمنً عزٌزي ؟"
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بٌن السرد والحوار تشكل هذا المشهد لٌعرض العاللة الحادة بٌن العمة الوالعٌة وابن االخ 
الذي ٌحاور فً خٌاله كاتبا معروفا زار العراق لٌطلب منه كتابة لصته ..وتستمر مثل هذه 

ة لتحدد افك شخصٌة العمة واطار العاللة بٌنها وبٌن الشخصٌة المشاهد فً بداٌة الرواٌ
الرئٌسة ، بمعنى ان الرواي لم ٌهتم كثٌرا بالحدٌث عن الصفات الخارجٌة لشخصٌاته بل ركز 

 على الدواخل النفسٌة والمٌزات الشخصٌة الخاصة .
على تحضر العمة بصوت واضح فً التعبٌر عن نفسها وعن شخصٌتها السٌما باالعتماد 

الحوار ، لكنها تظل حبٌسة هذا الصوت الذي عبرت فٌه عما ترٌد وما ترغب فلٌس من فعل 
ٌتناسب ووضوح الصوت داخل الرواٌة ، لم تفتح حدثا ولم تنهه لم تغٌر مجرى السرد باٌة 
طرٌمة لكنها وكما سنرى ظلت وفٌة لصورتها االولى فً الرواٌة وهً صورة جامدة تعتمد 

تصورات جمعٌة وٌمكن تشبٌه دورها داخل الرواٌة باٌمونة وضعت لمنح  على حد بعٌد على
دالالت محددة سلفا وهذا االمر لد ٌنمص من فنٌة الكتابة الروائٌة التً ٌفترض فٌها خلك 
شخصٌات حمٌمة ومنحهم المدرة على التطور داخل النص ولٌس باستعارة تصورات كاملة 

لروائً مرهون بشروط محددة الٌجوز له تجاوزها نمطٌة ووضعها داخل االحداث،" ان دور ا
فدوره فً عرض شخصٌاته هو المرالبة والتحكم بها عن بعد دون التدخل المباشرفً سٌرها 

 7فهو ٌترن لها حرٌة الخٌار بما ٌلتصك بها من صفة انسانٌة للمارئ " 
عبر  وٌسٌر الرواي فً الطرٌك ذاته عندما ٌرٌد رسم شخصٌة خالته االرمنٌة مٌسان

اعتماده لتمنٌة التمدٌم غٌر المباشر من خالل الحوار الذي ٌكون بٌن الشخصٌة الرئٌسة والخالة 
وكما بدا ممطع الحوار بٌنه وبٌن عمته الٌهودٌة باللهجة الخاصة للٌهود ،فانه ٌستعمل فً 

انا خاجٌن البداٌة كلمات ارمنٌة فٌمول مثال " فتفتح له الباب نٌرغوتٌون ٌسم خانشغ آنتً ) هذا 
 8تو فسداء اٌس تو خاتشٌغ اٌس ؟ ) انت متؤكد انن خاجٌن ٌاخالتً ؟(" ٌاخالتً (

وبعد حوار بهذه اللغة ٌشرح الرواي ان الشخصٌة الرئٌسة لم ٌتمن اللغة االرمنٌة ونادرا 
 انت متاكد محد تبعك نعم ...... “ماٌتحدث بها مع خالته .لٌكمل الحوار بٌنهما باللغة العربٌة 

 شلونها عمتن الحٌزبون ،بعدها تمص دم البنً ادمٌن؟ و
 ال تماعدت من زمان ...................

لم ٌتكلم خاجٌن فكر برهة بالكلمات االكثر تؤثٌرا لٌمولها عله ٌحوز فً النهاٌة الحاجة التً جاء 
 من اجلها فراح ٌتمتم مع نفسه 

 حٌنئذ سالته مٌسان :
 تشكً من شً عزٌزي 

 خاجٌن والتفت الى خالته ابدا انتبه 
 9زٌن خلً احضرلن شً تشربه " 

تعطً هذه المحاورة انطباعا عاما عن شخصٌة الخالة مثال انها مرتابة للٌال وتبدو موسوسة 
بهذا االتجاه لكنها عطوفة اكثر من العمة خاصة وانه توجه لها بطلب معٌن ، بمً ان نشٌر الى 

ا للفكرة لكنه غٌر محرن او مإثر فً عموم السرد ان صوت كل من الخالة والعمة كان داعم
واالحداث "الشخصٌة الروائٌة بوجه عام ذات طابع وظٌفً وتخضع العتبارات مفهومٌة حتى 
تكتسب هذه السمة، فهً فً الممام األول دور، واألدوار بطبٌعتها متنوعة ومتعّددة، وتشمل كل 

و إٌجابً، بشرط أن ٌشارن فً الحدث، مشارن فً العمل الروائً، سواء اضطلع بدور سلبً أ
ومن ال دور له، ولم ٌشارن فً الحدث فٌمكن اعتباره جزءاً من الوصف، فهً على درجة من 

 10االرتباط حد االلتصاق بالحدث" 
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وضوح الصوت السردي الذي كان عبر استخدام الحوار بوصفه وسٌلة تمدٌم غٌر مباشرة 
الشخصٌات شخصٌات نسائٌة )العمة والخالة (  للشخصٌة ارتبطت الى حد معٌن بكون هذه

وهً بطرٌمة ما تفتمر الى وجود حمٌمً وفاعل فً مجتمع ٌحاصر المراة السٌما اذا كانت 
تنتمً الى اللٌة مثل تلن التً تتحدث عنها رواٌة اسد البصرة ) االرمن /الٌهود ( ومن ثم فمد 

شخصٌات متحدثة " إن حٌازة المرأة حاول الخطاب فً الرواٌة منحها توازنا ما عبر كونها 
 لهذا الصوت السردي على مستوى الخطاب التخٌٌلً ٌعوضها عن المولع االجتماعً الهامشً 
 الـذي ٌـحـكـم علٌها بـالـصـمـت، بـل إن االمر التكتٌكً األخطر مـن ذلـن واألكثر أهـمـٌـة أنها

مافة األبوٌة وتـعـري تحٌزاتها تـعـود مـن خـالل هـذا الـمـولـع الـسـردي لتستنطك الث
األٌدٌولوجٌة. لذلن، حٌن تحكً المرأة فهً تحكً من مولع مضاعف، ٌمتزج فٌه التخٌٌلً 

 11والشخصً بالسٌاسً ". باالجتماعً، والذاتً بالعام،
اختارت الرواٌة شخصٌتٌن نسائٌتٌن للحدٌث عن دٌنٌن مختلفٌن ، لم ٌكن طرح الحوار بٌن 

ذه الصٌغة اال بوصفه تعبٌرا عن عالمٌن مختلفٌن تعرضا لالضطهاد هاتٌن السٌدتٌن به
ومورست علٌهما عملٌات عنٌفة من النازٌٌن او العثمانٌٌن ، اي تحولت كل من العمة الٌهودٌة 
والخالة االرمنٌة الى اٌمونتٌن تعبران عن مآس تارٌخٌة ، ارتباط هاتٌن السٌدتٌن بمضاٌاهن 

 إ  ر الحضور تماما مثل لصور وضع االنثى فً هذا المجتمع كان ارتباطا باهتا هرما لاص
ولم ٌتولف تمدٌم كل من شخصٌة العمة والخالة على الطرٌمة غٌر المباشرة فمد خصصت 
الرواٌة السرد فً بداٌتها لبٌان صفات الخالة والعمة بطرٌمة الراوي العلٌم الذي ال تفلت منه 

ول مثال " لم تكن هٌال تملن سوى امنٌة واحدة هً شاردة وال واردة اال وعرف خفاٌاها ، فٌم
ان ٌكون  لها فسحة فً هذه االرض بحجم لبر تدفن فٌه الى جوار خطٌبها فً ممبرة الٌهود فً 
السعدونٌة .خطٌبها الذي اثرت البماء الجله بعد هجرة عائلتها باستثناء شمٌمها نائٌر لكنها وفً 

 11تله ،وبفقدها خطٌبها عاشت هٌال اسوء اٌام حٌاتها " "فوجئت بخبر مق 1591نهاٌة تشرٌن االول 
وٌستمر الرواي بالطرٌمة ذاتها فً وصف شخصٌة الخالة مٌسان مستعمال السرد المباشر 
فٌمول " اما مٌسان فمد كانت مٌسان امراة عصابٌة نوعا ما او هكذا اصبحت منذ ان بلغت 

الٌخلو من تطرف كما هو دٌدن غالب الخامسة واالربعٌن ولم تتزوج كانت تإمن على نحو 
 13ارمنٌات فً الشتات " 

وعلى الرغم ان الرواي استرسل فً وصف وتحدٌد مالمح كل شخصٌة منها فان ذلن لم 
ٌمنح كلتٌهما الروح الالزمة إلضفاء الحٌوٌة وااللناع على الشخصٌة اذ ظلتا تدوران فً 

فة فكرة او رمزا ٌكمل االجواء المحور نفسه محور توظٌف النمط الجاهز للشخصٌة بوص
الروائٌة وٌحمك الثٌمة عبرها مثلما ٌإكد الدٌكو فً العرض المسرحً على الكثٌر من المفاهٌم 
التً تحتاج الفكرة الٌضاحها  "ان استخدام الشخصٌة مثل هذا االستخدام الوالعً ٌحرمها من 

وٌمرب الرواٌة من التارٌخ. وال  التؤثٌر فً األحداث الروائٌة، وٌظهرها جامدة، عدٌمة الحٌاة.
ٌتذكرها المارئ ضمن شخصٌات الرواٌة؛ إذ لم ٌكن لها دور فً  العالم المتخٌل الذي حشرت 

 14فٌه حشًرا دون ضرورة." 
لفصل الثانًا  

 شخصٌات نسوٌة صامتة لكنها فاعلة 
 اوال شخصٌة حنان 

ار او انعدامه فهو اٌضا ما لممصود بالصمت هنا ؟ ما تمصده الدراسة فضال عن للة الحو
فً عدم التركٌز على الشخصٌة فً السرد وعدم تحدٌد صفاتها الشكلٌة والنفسٌة ، لكنها 
تتكشف عبر سلوكها الذي ٌبنً االحداث او ٌوجهها مثال تموم االم بالتبنً )حنان( باختٌار اسم 
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ي سجل االسم بعد )امل( للولد الذي تتبناه بعد ان فمدت ثالثة موالٌد ذكور ٌوضح االب الذ
ممانعة موظف التسجٌل واعتراضه على تسمٌة المولود الذكر باسم فتاة ، بان امل ٌتكون من 

(  وبعد ان تمر سنوات التمف  االحرف الثالثة االولى السماء الموالٌد الذٌن فمدتهم )حنان 
ث عبر الرواٌة خاللها على شخصٌة حنان االم بالتبنً للشخصٌة الرئٌسة اذ تفتح االحدا

شخصٌة حنان وهً تحافظ على انعدام المالمح ذاته فٌنمل السرد مثال " وبعد معاناة تسعة 
اشهر ،كادت ان تجهض خاللها الجنٌن الكثر من مرة ،واضطرت الى االستلماء على ظهرها 
فترات طوٌلة ومملة ،انجبت حنان بنتا اسماها والدها نسرٌن ،فً حٌن دخلت هً فً غٌبوبة لم 

ا اال فً صباح الٌوم التالً ،لتستؤنف بعدها حٌاتها وتبدأ بتربٌة الطفلٌن ،من دون ان تفك منه
تشغلها فكرة االنجاب مرة اخرة واصبح امل االخ االكبر لنسرٌن بالرضاعة بعد ان رضعت 

. ولعل عناٌة الرواٌة  15االخٌرة من اللبن نفسه الذي غذاه منذ ان كان عمره شهرا واحدا " 
ة الخالة وشخصٌة العمة على حساب الشخصٌات النسوٌة االخرى مردة بكل من شخصٌ

االهتمام بالمختلف او لنطلك علٌها اسم االللٌة وجاء منسجما مع تنمٌطها شعبٌا ضمن الوعً 
ّوعة، وأدبٌّة عالمٌّة، لبل العربٌّة، إضافة إلى عوامل الجمعً " ساهمت عوامل تراثٌّة دٌنٌّة متن

سٌاسٌّة فً تنمٌط صورة الّشخصٌّة الٌهودٌّة، ورسمها بمالمح فرضتها سلوكٌّاتهم الّتً 
 16انعكست فً مراٌا اآلخرٌن "

على الرغم من هذا االهتمام فانها بمٌت شخصٌات تدور فً فلن نفسها غٌر واعدة باحداث 
درة على اعادة توجٌة السرد من منطمة الى ثانٌة مثلما فعلت الشخصٌة النسائٌة كما انها غٌر لا

االخرى ) حنان( والتً كانت غٌر محددة او واضحة بالنسبة للمتلمً وكؤنها شخصٌة 
كومبارس ثانوي غٌر مهمة، اال انها فً الحمٌمٌة كانت لادرة على تغٌٌر وفتح طرائك السرد 

فهم الشخصٌة الروائٌة صعوبة، فرضت على النماد والدارسٌن  فً الرواٌة "مما زاد محاولة
لها ضرورة االستعانة بمجموعة من األحكام المستماة من مجاالت معرفٌة متباٌنة، ولعَّل أهمها 

الحتمٌة النفسٌة “علم النفس الذي توغل فً فهم الحوافز والمكبوتات الداخلٌة، لصد إثبات أن 
لكن الشخصٌة تستلزم …( التماس عاللات السبب بالمسبب) التً تتغٌر مع الزمن تعمل على
الشر المطلك او الخٌر المطلك اصبحا تمنٌا ٌنتمٌان الى  17تدخال لعلم النفس بالضرورة."

الكتابة الكالسٌكٌة فٌما تحاول الرواٌة الجدٌدة ان تمنح الشخصٌة حك عدم الٌمٌن والوضوح 
، لكن علٌه المشاركة فعلٌا فً انتاجها عبر التعاطف  والتموم بتمدٌمها مثل لممة سائغة للمتلمً

مع انسانٌتها وحٌرتها ، وتبدو شخصٌة مثل حنان تملن مثل هذه المدرة فً فتح افاق التاوٌل 
والداللة عبر اغفال السرد الروائً فً تحدٌد صارم لها فهً لٌست سٌئة ولٌست مالكا ، هً 

. ٌصورها السرد احٌانا وهً امراة مذعورة من بشر لها اخطاء الناس ذاتها ومزاٌاها اٌضا 
المصف المدفعً على مدٌنة البصرة فً اثناء الحرب مع اٌران " حنان على وجه الخصوص 
التً كانت تمرض اظفارها باسنانها وهً تردد بصوت متهجد ) وجعلنا من بٌن اٌدٌهم سدا 

 .18ومن خلفهم سدا "
هذه الشخصٌة والحدٌث عنها بما ٌوازي  الٌزال السرد ممتضبا وشحٌحا جدا فً اضاءة

اهمٌتها فً الرواٌة حتى ٌصل الى مشهد غرائبً لكنه ٌرتبط بالوالع الى حد كبٌر فٌمول " وفً 
مساء ٌوم من اٌام كانون االول الباردة ، وبٌنما كانت تإدي دورها المعتاد كام للشهٌد على 

ما لم تمدمه بعد، احست حنان باالعٌاء مسرح بهو االدارة المحلٌة فً ولت كان هنان المزٌد م
واغمً علٌها لدلائك غادرت بعدها الى البٌت متعبة ،مرهمة ، لتفاجًء فور وصولها بخبر 
ممتل )امل( الذي حشر فً ذلن الحٌن ،داخل نعش ولف بالعلم العرالً،وارسل على عنوان 
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المسرح وتإدي  تعمل حنان فً 19بٌتها فً محلة البجاري برفمة مامورٌٌن عسكرٌٌن " 
ادوارا ثانوٌة وربما منها دور ام الشهٌد الذي تراس فً تلن الفترة اهم االدوار التراجٌدٌة التً 
شاعت فً المجتمع ٌتداخل التمثٌل بالوالع فً هذا المشهد مثلما تتدخل الكومٌدا بالماساة فً 

لكنها تتناص  خلك مشهد غٌر متولع من شخصٌة لٌست لها حدود واضحة عبر السرد والحوار
مع مهنتها داخل الرواٌة )التمثٌل ( اذ تإدي الدور المنوط بها داخل السرد دون تمهٌدات 
نظرٌة لشخصٌتها ،التً اعتادت على تمثٌل ادوار ثانوٌة فً المسرحٌات الً تإدٌها ، ادوار 
 التتحدث عن نفسها كثٌرا والتجذب اضواء المسرح او انظار الجمهور لكنها تإدي بحرفٌة

 الدور المناط بها . 
"أنَّ الشخصٌة تُعَرف )من لبل الروائً( بتلن اإلشارات التً تعطٌها بشؤن لدرتها الخاّصة 

ٌفً بما تطلبه الحبكة. توجد الشخصٌة فً ” الشكل المحّدد“على التصّرف بشكٍل محّدد، ذلن 
ها توجد أًٌضا خارج الرواٌة ألجل المٌام بالفعل الذي تساهم به داخل الحبكة. هذا صحٌح، ولكن

الفعل الذي تساهم به فً الحبكة. من دون وجود الشخصٌة خارج الفعل )بشكل محدود 
تنسجم هذه الشخصٌة مع الممولة التً تمول  20بالضرورة(، سٌكون الفعل بذاته غٌر صالح." 

وٌتضح هذا الحدث بشكل كبٌر فً  21ان الشخصٌة ٌمكن ان تخلك فمط من اجل حدث واحد "
استشهاد امل الوهمً كما جاء فً هذا الممطع  " عندئذ ، اكملت ما بدأته فً ذلن المساء  مشهد

على خشبة المسرح ،ولم ٌستطع اتمامه بسبب حالة التعب واالعٌاء الشدٌدٌن ،اكملت الدور 
المناط بها منذ سنوات ،لكن على نحو مختلف هذه المرة على طرٌمة النساء المروٌات 

ات خماشات الخدود وشمالات الجٌوب ،المت بنفسها على النعش احتضنته ،اللطامات ،النواح
وشمته " ٌتداخل الدور الثانوي الذي اعتادت )حنان( لعبه على المسرح منذ انالع الحرب فً 
الثمانٌنٌات )دور ام الشهٌد ( مع دورها بوصفها شخصٌة داخل النص الروائً ،وٌصف السرد 

ة البالغة الوجع دون ان ٌكون لدى المتلمً اي نوع من سلوكها فً هذه اللحظة االنسانٌ
الممدمات التمهٌدٌة لهذه الشخصٌة وٌكمل المشاهد وهً تتولى ) شخصٌة حنان ( لٌادة الحدث 
والمإثرات فٌه حتى تصل تلن اللحظة الدرامٌة العالٌة عندما ٌعطس )امل( فً وسط ضجٌج 

اصابة بلٌغة فً راسه ،فً العطسة الثالثة  النسوة وعوٌل امه بالتبنً لٌفز من غٌبوبة بسبب

  :ٌتولف فلب حنان وتموت من فرط االنفعال والدهشة 
" كان االمر اشبه بدعابة ،ربما  سٌكون من المالئم جدا ان تمف حنان عندها ،فً تلن 
االثناء،لتصفع الحرب وتمرعها ، تمسكها من اذنها  وتلمً بها فً الخارج ،لبل ان تشكر 

ن نساء الحً وتدعوهن الى االنصراف لكنها ماتت فً العطسة الثالثة تلن العطسة المعزٌات م
 22الماضٌة "

 ثانٌا شخصٌة نسرٌن 
نسرٌن هً ابنة العائلة المسلمة التً تبنت )امل( او موشً او خاجٌن ، بسبب عدم لدرة 

، لكن االلدار  هذه العائلة على االنجاب او الن الموالٌد عندهم ٌموتون فً عمر الطفولة االول
تشاء ان ترزق هذه العائلة ببنت اسموها نسرٌن بعد خمس سنوات من تبنٌهم ل)امل ( وهً 
اٌضا تمدم للمتلمً بطرٌمة غٌر مباشرة عبر سلوكها و ردود افعالها " التً ٌفسح فٌها الكاتب 

ة ان كما ٌتضح من خالل الرواٌ 23المجال للشخصٌة لتعبرعن افكارها وعواطفها ومٌولها " 
نسرٌن كانت لد اتفمت على الهرب مع احدى شخصٌات الرواٌة وعندما دخلت الى المنزل 
لحظة استشهاد اخٌها بالتبنً ) امل ( ٌتواجه المتلمً للمرة  االولى مع شخصٌة غامضة ال 
ٌعرف عنها الكثٌر، ٌعبرعن ذلن المشهد التالً : "  لمد ارق نسرٌن انها لم تكن تعرف فً ذلن 
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ان كان ما ٌنتابها ازاء وجود جثة امل فً نعش الٌبعد عنها سوى امتار للٌلة هو  الحٌن ،
لٌست هنان ممدمات واضحة او مفهومة لهذه  24شعور بالخوف او بالحزن او الغضب " 

الشخصٌة لنحزر نحن بوصفنا متلمٌن شكل سلوكها ازاء مثل هذه الحادثة لكن السرد ٌكمل 
مثل هربها واكمالها له رغم هذه الحادثة مثلما جاء فً المشهد محددا ردة فعلها عبر افعالها 

التالً " ما هذا الصراخ ،ادار مفتح التشغٌل فدوى المحرن فً حٌن استمر الصراخ االتً من 
 داخل البٌت ٌزداد حدة : "هل هنان مشكلة ؟"

 تحرن صرخت نسرٌن لائلة :"خذنً من هنا فانطلمت السٌارة 
نسرٌن تتوافك مع اشارة د.نجم عبد هللا فً دراسته عن  وٌمكن ان نرى ان شخصٌة

جمالٌات الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة : " تكاد الشخصٌة تكون، عند مجموعة أخرى من 
 25الروائٌٌن، أشبه بالمنبلة المولوتة الرتبطة بمإلت وتنفجر متى حان ولتها" 

ٌة اذ لامت كل منها بتصدٌر على العكس تماما من شخصٌة الخالة االرمنٌة والعمة الٌهود
نفسها والتعبٌر عن ذاتها دون ان ٌترتب على ذلن افعال او حبكة حمٌمٌة فٌما كان تشبٌه المنبلة 
المولوتة مناسبا مع شخصٌات مثل حنان ونسرٌن " إذ تشبه مثل هذه المنبلة المرتبطة بمإلت، 

ما أو عبر فعل ما أو نتٌجة  فإنها فً حالة تفجر دائم أٌضاً. فإذ ننتظر أن تسجل، فً لحظة
كلمة لد تنطمها شخصٌة أخرى، انعطافةً فً سٌر الرواٌة أو تعبٌراً عما لد ال نتولعه، فإنها 
دائمة التصعٌد واإلثارة، بحٌث نتٌجة لها ال تكون الرواٌة فً حالة هدوء أو أفمٌة أو رضا عن 

 26والعها أبداً." 
 خاتمة ونتائج 

ن هوٌة االللٌات الدٌنٌة فً البصرة عبر حكاٌة لفتى بصري رواٌة اسد البصرة رواٌة ع
ٌحمل االدٌان الثالثة سوٌة ، ولد تمٌزت هذه الرواٌة بٌعرض شخصٌات نسوٌة مختلفة بطرٌمة 
ممٌزة حاولت الدراسة هذه تحلٌل طرائك تمدٌمها ومعنى ذلن وانعكاسه على النص الروائً 

 كادٌمٌة وهً كالتالً :ولد تبلورت عدة نتائج من هذه المتابعة األ
تنوع طرائك تمدٌم الشخصٌات داخل الرواٌة الواحدة اعتمادا على المساحة التً تمثلها  1

 اوال وعلى عمك تاثٌرها ثانٌا 
استخدام طرٌمة التمدٌم المباشر عبر الحوار او السرد الواصف للشخصٌات المختلفة دٌنٌا  2

مٌل الى تنمٌط الشخصٌات هذه وفك الفكرة )الخالة والعمة ( لكن التمدٌم ظل سطحٌا وٌ
المجتمعٌة هنا ، كان تتمٌز العمة الٌهودٌة بما هو شائع عن الٌهود كاللٌة وكذلن الحال بالنسٌة 

 للخالة ، لذا بدات هذه الشخصٌات وكانها دٌكور لكنه اساسً فً اكمال ونمل الفكرة او الثٌمة .
الخرى ومنحها المدرة على التحرن والتاثٌر تمكن الروائً من رسم الشخصٌات النسوٌة ا 3

بحرٌة داخل النص الروائً ،فهً تحمل ابتكارا ودهشه فً الحركة والسلون وردود االفعال 
عبر امتالكها لمٌزة فتح واغالق االحداث او تغٌٌر مجرٌاتها رغم التضاب او للة تعبٌرها عن 

 نفسها او وصف السرد لها وتمدٌمه لصفاتها .
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 لهوامش ا
نظام الشخصٌة فً رواٌات الطاهر وطار اطروحة الدكتوراه ،طٌبون فلاير ، كلٌة االداب واللغات  1 

 والفنون /جٌاللً الٌابس /سٌدي بالعباس .
فً نظرٌة الرواٌة بحث فً تمنٌات السرد ، عبد الملن مرتاض ،مجلة عالم المعرفة ، العدد  2

 .76، ص 240،1998
 .179،ص 2018الً ،فالح رحٌم ،سلسلة دراسات فكرٌة ، جامعة الكوفة ،لبنان _ازمة التنوٌر العر3
 .35، : 2009_ تمنٌات تمدٌم الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة ، اثٌر عادل شواي ،دار الشإون الثمافٌة بغداد،4
 12: 2017_ اسد البصرة /ضٌاء الجبٌلً/ منشورات الجمل / 5
 .186: 13/ مجلة العلوم االنسانٌة /جامعة منتوري الجزائرٌة _الشخصٌة فً المصة/ جمٌلة لٌسون /6
_ بنٌة الشخصٌة فً اعمال مإنس الرزاز الروائٌة /شرحبٌل ابراهٌم احمد المحاسنة /رسالة ماجستٌر 7

 .2007/جامعة مإتة  /االردن/
 21_ اسد البصرة :8
 23_ نفسه : 9

 .2016ابرٌل 27لمدس /_الشخصٌة ومحلها فً الرواٌة/دمحم العباس/ جرٌدة ا 10
 30: 20/2017_تمثالت الهوٌة النسوٌة فً رواٌة )دنٌا ( لعلوٌة صبح /دمحم بو عزة/مجلة تبٌن /العدد  11
 36_ اسد البصرة :12
 37_نفسه : 13

/2017شباط / فبراٌر  24_   الشخصٌة الحمٌمٌة فً الرواٌة /د. دمحم عبدهللا المواسمة  /الدستور / 14  
 . 53ة : _ اسد البصر15
/ مولع 2019, 28_مالمح ورإى تحّوالت الّشخصٌّة الٌهودٌّة فً الّرواٌة العربٌّة /زٌاد األحمد /ماٌو 16

 https://khatwa.org/?p=2372خطوة االلكترونً 
، منشورات2005، 01_مفاهٌم سردٌة، تزفٌطان تودوروف، تر: عبد الرحمان مزٌان، ط: 17  

 .73االختالف، ص: 
 83_اسد البصرة : 18
 136_ نفسه : 19
_ الشخصٌات التخلك بل ٌعثر علٌها /الٌزابٌث بون/ترجمة بثٌنة العٌسى /منصة تكوٌن على المولع 20

 . https://takweenkw.com/blog/1630/singleااللكترونً
 _ٌنظر المصدر نفسه . 21
 .136_اسد البصرة : 22
مولوجٌا الشخصٌات فً رواٌة تواشح الورد لمنى برشم /خدٌجة لٌطون وعبٌدة لوجٌل /رسالة _ س23ٌ

 .2017ماجستر /جامعة العربً بن مهٌدي ام البوالً / الجزائر /
  140_اسد البصرة : 24

النالد  _جمالٌات الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة / د.نجم عبد هللا كاظم /دراسة منشورة على مولع25
 /http://www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=265العرالً 2010 

 _ المصدر نفسه .26
 لمصادر ا

 2017منشورات الجمل /„ ضٌاء جبٌلً „أسد البصرة 
 .2018كوفة ،لبنان أزمة التنوٌر العرالً ،فالح رحٌم ،سلسلة دراسات فكرٌة ، جامعة ال

 بنٌة الشخصٌة فً اعمال مإنس الرزاز الروائٌة ،شرحبٌل ابراهٌم احمد المحاسنة /رسالة ماجستٌر 
 .2007،جامعة مإتة  ،االردن،

 .2009تمنٌات تمدٌم الشخصٌة فً الرواٌة العرالٌة ، اثٌر عادل شواي ،دار الشإون الثمافٌة بغداد،

https://khatwa.org/?p=2372
http://www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=265/
http://www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=265/


           1222                        مجلد األول 59 آداب البصرة/ العددمجلت 

 
49 
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2010 iew.asp?ID=265http://www.iraqiwriters.com/INP/v/ 
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